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ATA 4/2020 - MCH-CGE/MCH-DDE/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

Ata de Reunião – Ata 001/2020 – Aos 04 dias do mês de março de dois mil e vinte, às 13horas,

na sala de reuniões do “NIPE” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de

Minas Gerais – Campus Machado, foi realizada uma reunião com os membros da Comissão

Própria de Avaliação Institucional (CPA). Estiveram presentes os seguintes membros da CPA

Institucional: Prof. Daniela Augusta Guimarães Dias, Prof. Katia Alves Campos, Prof. Paulo Sérgio

de Souza, Prof. Verônica Soares de Paula Morais, Prof. Lilian Vanessa Silva, Prof. Eli Fernando

Toledo, Prof. Flávio Henrique Casimiro, Prof. Marcel Freire da Silva, Prof. Luciano Pereira

Carvalho e Maria Inês de Almeida Pelegrini - Procuradora Educacional Institucional da  Reitoria

no IFSULDEMINAS. Prof. Daniela agradeceu a presença de todos e os assuntos tratados foram:

o processo de avaliação feito no ano de 2019 (dimensões avaliadas: 2,5,9) será mantido em 2020,

através de formulários do Google e mantendo também a divisão das dimensões da avaliação

(1,6,8). Prof. Luciano nos informou que existe um módulo sendo implementado no SUAP para as

avaliações da CPA, assim que este módulo estiver disponível teremos a oportunidade de

fazermos as avaliações por etapas e talvez todas as dimensões possam ser avaliadas no período

de um ano. Em relação ao plano de melhorias, que deve ser feito de acordo com as demandas da

avaliação, decidiu-se que o relatório deve ser amplamente divulgado com os gestores,

coordenadores de curso e comunidade escolar, após a divulgação dos resultados os relatórios

devem ser enviados aos setores/departamentos via SUAP para que a CPA consiga acompanhar as

respostas das demandas solicitadas. Outra ação será discutir a inserção de uma semana de

avaliação no calendário acadêmico. Com o intuito de mobilizar a participação mais efetiva da

comunidade escolar pensou- se em criar um concurso para a criação de um Logo institucional da

CPA, prof. Luciano ficou de verificar sobre a premiação para o concurso. Outra ação pensada

para essa mobilização é incluir os alunos nos processos de avaliação, através de um trabalho de

conscientização sobre a importância da CPA. Verificar a possibilidade de GAPE ou estágio para

incluir mais alunos no processo de avaliação. E também melhorar a divulgação das demandas

atendidas, através das mídias sociais, de placas e/ou adesivos nos locais atendidos. No relatório

que deve ser entregue no final de março foi exposto aos membros da comissão como montar o

relatório e também como utilizar os filtros para cada curso, cada campus deverá fazer um

relatório e enviar dentro do prazo acordado para a elaboração do relatório institucional, prof.

Katia vai montar um modelo e disponibilizar para que todos os campi sigam o mesmo padrão de

relatório. Prof. Paulo falou sobre a possibilidade de fazermos os questionários por curso, pois

facilitaria no momento de filtrar os dados, nos dias da avaliação disponibilizaríamos um link por

curso, esta questão ficou em aberto para decidirmos em outra ocasião. Em relação ao processo

de avaliação para este ano foi definido o seguinte cronograma:

Primeiro semestre: solicitar vídeos, chamadas e folders para ASCON.

No dia 18/03 – entrega do relatório por campus

No dia 28/03 – entrega do relatório institucional

No mês de junho enviar versão inicial do questionário para todos os campi.

No dia 17/06 reunião presencial para fechamento das questões (Campus Machado)

Divulgação da avaliação de 27 de julho a 14 de agosto.

Avaliação CPA: 17 a 21 de agosto.

Maria Inês repassou as ações sobre o recredenciamento EAD 2020, falou da importância

da participação da CPA institucional neste processo, o cronograma ainda não foi

publicado, mas as ações devem acontecer ainda neste ano. Nada havendo mais a tratar, a

reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, Daniela Augusta Guimarães Dias com a

assinatura de todos os presentes.
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